
Opsigelse af lejemål 

Lejer-/kundenummer:________________________ 
(Findes på opkrævningen) 

Navn:  _______________________________ ægtefælles/samlevers navn: ________________________ 

Opsiger hermed lejemål med adressen:  _____________________________________________________ 

Depotrum nr. ______________ P-plads nr. _____________________ 

Fraflytningsdato: _____ - ______ - _________ 
(den 1. eller 15. i måneden, og den dag SKAL boligen være tømt, rengjort og klar til syn)

Lejers nye adresse: ___________________________________  Postnr. & by:______________________ 

Bankoplysninger:  Reg.nr. ______________  Konto nr.:  __________________________ 
(bruges ved afregning af forbrugsregnskab og flytteopgørelse mv) 

Opsigelse  
Lejer kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel til 
den 1. i en måned. Opsigelsen skal afgives skriftligt 
og medunderskrives af en eventuel 
ægtefælle/samlever.  

Istandsættelse 
Det lejede afleveres ryddet og hovedrengjort senest 
10 arbejdsdage før lejeforholdets ophør. Mangelfuld 
rengøring vil blive afhjulpet på fraflytters regning.  

Udgift til rengøring efter håndværkere afholdes af 
fraflytter. I forbindelse med istandsættelse ved 
fraflytning iværksætter udlejer eller vicevært samtlige 
istandsættelsesarbejder udført samt udpeger 
håndværkere. Istandsættelsesperioden er 10 
arbejdsdage. 

Flyttesyn 
Syn af lejligheden vil først blive foretaget, når 
lejligheden er tom. Skriftlig indkaldelse til flyttesyn vil 

blive fremsendt med mindst 1 uges varsel. Samtlige 
nøgler og nøglebrikker afleveres ved flyttesynet. 
Manglende nøgler og nøglebrikker skal erstattes.  

Husleje mv. i opsigelsesperioden  
Lejer betaler husleje samt forbrug indtil boligen er 
genudlejet – dog max. indtil frigørelsesdatoen, og 
dermed også for istandsættelsesperioden 

Aflæsning af forbrugsmålere  
Udlejer eller vicevært sørger for aflæsning af 
forbrugsmålere. 

Fremvisning af lejemålet 
Lejer har pligt til at fremvise lejemålet til de ansøgere 
som får tilbudt boligen. Ønsker lejer at fraflytte inden 
opsigelsesvarslets udløb, skal udlejer bestræbe sig 
på at genudleje det lejede hurtigst muligt. 

For fremvisning af lejemålet til potentielle lejere, kan nuværende lejer kontaktes på 

tlf.: ____________________  og helst i tidsrummet: ________________ 

Dato: 

Underskrift lejer:  _______________________    Underskrift ægtefælle/samlever _____________________ 

Blanketten kan enten sendes på danskeejendomme@egnsinvest.dk eller afleveres i postkassen (ved bagdøren i gården) 
hos EgnINVEST, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens
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